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METODOLOGIE 

 

Prezentul raport, constituie o analiză a datelor și tendințelor în domeniul traficului de ființe 

umane (TFU), precum și a acțiunilor implementate și rezultatelor obținute de către comunitatea 

antitrafic din Republica Moldova pe parcursul anului 2018. 

În calitate de surse pentru elaborarea Raportului au servit informațiile și datele statistice 

colectate, după cum urmează: 

 informații furnizate de către autoritățile publice centrale (APC), autoritățile publice locale 

(APL), organizații necomerciale (ONG) şi organizații internaționale (OI) despre realizarea 

Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea Strategiei naționale de 

prevenire şi combatere a traficului de ființe umane pentru anii 2018-2023 și realizarea 

recomandărilor hotărârilor ședințelor Comitetului național pentru combaterea TFU (CN 

CTFU);  

 recomandările prevăzute în procesele-verbale ale ședințelor grupului tehnic coordonator 

al Secretariatului Permanent al CN CTFU (SP);  

 datelor statistice colectate în conformitate cu Formularele PRETRIAL, TRIAL, 

AFTERTRIAL, CRIMES CONEXE şi VICTIMS;  

 recomandărilor rapoartelor internaționale de evaluare (GRETA, Raportul privind traficul 

de persoane al Departamentului de Stat al SUA, etc.) 

 

Raportul este structurat în capitole în conformitate cu paradigma celor 4P ai politicii – 

recomandată de standardele internaționale în acest domeniu (Prevenire, Protecție, Pedepsire, 

Parteneriat), precum și abordează modificările cadrului legal și instituțional în domeniu. Raportul 

conține 3 anexe care reflectă progresul implementării Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020 

privind implementarea Strategiei naționale de prevenire şi combatere a traficului de ființe umane 

pentru anii 2018-2023, evaluarea îndeplinirii obiectivelor generale pentru anul 2018 în conformitate 

cu Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea Strategiei naționale și activitatea 

Comisiilor teritoriale pentru combaterea TFU în anul 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. MĂSURI GENERALE 

 

1.1. Cadrul legal şi de reglementare 

 

 Consolidarea cadrului de politici, legal și de reglementare, precum și ajustarea la recomandările 

internaționale cu privire la prevenirea şi combaterea eficientă a TFU constituie unul dintre factorii de 

bază în respectarea drepturilor omului. 

 Pe parcursul anului 2018 au fost operate modificări majore ale cadrului normativ pe toate 

dimensiunile de luptă cu fenomenul începând cu prevenirea, protecția și asistența victimelor, precum 

și pedepsirea infractorilor: 

 

 Una dintre cele mai importante realizări din anul 2018 a fost aprobarea Strategiei naționale de 

prevenire şi combatere a traficului de ființe umane pentru anii 2018-2023 şi Planul de 

acțiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea acesteia, prin Hotărârea Guvernului  nr. 

461/2018, aliniată la prevederile Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului 

de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017-2019 şi a Planului 

național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018-2022. Documentul strategic 

are drept scop dezvoltarea unui sistem național durabil de prevenire şi combatere a TFU prin 

prisma paradigmei 4P (prevenire, protecție, pedepsire și parteneriat). Impactul urmărit de către 

Strategie se axează pe diminuarea numărului victimelor şi prezumatelor victime ale TFU, 

descurajarea creșterii numărului victimelor exploatate prin muncă şi ale victimelor exploatate în 

țară, consolidarea drepturilor omului, precum şi promovarea egalității de gen; 

 O altă realizare importantă în domeniu a fost criminalizarea noilor forme de trafic de ființe 

umane. Astfel, conform modificărilor la Codul penal, art.165 alin. (1) ”Traficul de ființe 

umane” au fost introduse noi forme de exploatare a victimelor: „însușirea ajutoarelor, 

indemnizațiilor sau prestațiilor sociale, al folosirii ilegale în testări sau experimente medicale ori 

științifice”, dar și actualizate metodele de recrutare a victimelor: „răpire; sustragerea, tăinuirea, 

degradarea sau distrugerea documentelor; ținerea în servitute, în scopul întoarcerii unei datorii; 

amenințare cu divulgarea informațiilor confidențiale familiei victimei sau altor persoane fizice 

sau juridice” și art. 206 alin. (1) ”Traficul de copii” au fost introduse noi forme de exploatare a 

victimelor: însușirea ajutoarelor, indemnizațiilor sau prestațiilor sociale; folosirea ilegală în 

testări sau experimente medicale ori științifice; folosirea în calitate de mamă-surogat ori în scop 

de reproducere, adopția ilegală;  

 Au fost introduse modificări la  Codul contravențional, și  definită noțiunea de „Practicare a 

prostituției”. Până în prezent, în legislația Republicii Moldova lipsea o interpretare oficială a 

noțiunii de „practicare a prostituției” și, în consecință, atât în practica judiciară, cât și în 

literatura de specialitate nu exista un consens asupra acestei definiții. Totodată, a fost prevăzută 

și răspunderea pentru beneficierea de serviciile practicării prostituției, acțiuni ce nu au fost 

incriminate anterior de legea contravențională. Respectiv, la alin.(2) art.89 din Codul 

contravențional s-a indicat că este sancționată „… Beneficierea de serviciile indicate la alin.(1) 

în schimbul oferirii sau promisiunii de a oferi recompensă persoanei care prestează asemenea 

servicii.”; 

 În scopul consolidării cadrului legal în domeniu au fost introduse amendamente la  Legea nr. 

241/2005 privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, prin conceptualizarea unor 

noțiuni importante pentru activitatea specialiștilor din domeniu  (prezumată victimă a TFU, 

exploatare sexuală, exploatare sexuală comercială și necomercială), specificarea atribuțiilor 



unor instituții urmare a reformei autorităților publice centrale, dar și instituționalizarea 

Sistemului național de referire (SNR); 

 Prin modificările la Hotărârea Guvernului nr. 472/2008  „Cu privire la aprobarea componenței 

Comitetului național pentru combaterea traficului de ființe umane şi a Regulamentului 

Comitetului național”, a fost ajustată componența CN CTFU, fiind inclusă 1 intituție nouă - 

Biroul Migrație și Azil, precum și Agenția Servicii Publice constituită urmare a reorganizării unor 

instituții publice (Î.S. CRIS „Registru”, Camera de Licenţiere, Î.S. ”Camera Înregistrării de Stat”, 

Î.S. „Cadastru”, Serviciul Stare Civilă);  

 La Hotărârea Guvernului nr. 948/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de 

repatriere a copiilor şi adulţilor – victime ale traficului de fiinţe umane, 

a persoanelor aflate în situație de dificultate, precum şi a copiilor neînsoţiţi,  modificările au fost 

condiționate de necesitatea îmbunătățirii mecanismului de repatriere a victimelor TFU și 

persoanelor aflate în dificultate prin stabilirea concretă a procesului de identificare a persoanei 

aflate în dificultate, precum și conținutul dosarului de repatriere pentru victima TFU și a 

persoanei aflate în dificultate (persoane adulte); 

• În scopul optimizării proceselor de prestare a serviciilor publice în domeniul eliberării actelor de 

identitate au fost operate amendamente la Legea nr.273/1994 privind actele de identitate din 

sistemul naţional de paşapoarte, (prin Legea nr.61/2018) care au drept scop simplificarea 

proceselor operaționale de prestare a serviciilor publice în domeniul eliberării actelor de identitate 

şi evidenţei locuitorilor Republicii Moldova, în special:  

- aplicarea în exclusivitate a semnăturii titularului a actului de identitate care a împlinit vârsta 

de 14 ani prevăzută pentru dobândirea capacităţii de exerciţiu limitată. Iar în cazul în care 

titularul nu poate aplica semnătura sa se aplice un simbol special în condiţiile stabilite de Guvern; 

- substituirea cuvîntului „naţionalitatea” cu cuvîntul „cetățenia”; 
- eliberarea buletinului de identitate provizoriu persoanei care a emigrat autorizat şi se află 

temporar pe teritoriul Republicii Moldova, la solicitare; 

- reglementarea modului de depunere a cererii pentru eliberarea actelor de identitate în funcție 

de categoria solicitanților, precum și de situațiile speciale în care se află aceștia (minorii, inclusiv 

acei asupra cărora este instituită tutela sau curatela, persoanele supuse măsurii de ocrotire 

judiciară sub forma tutelei, copiii separați de părinți aflați în grija serviciilor sociale, persoanele 

imobilizate, grav bolnave, persoanele aflate la tratament prin constrângere, persoanele aflate în 

arest preventiv sau în detenție etc.); 

- eliberarea obligatorie a buletinului de identitate de la vârsta de 16 ani etc.  

 Cu referire la procesul de prestarea serviciilor în domeniul de stare civilă este necesar de menționat 

faptul că, conform amendamentelor operate la Legea nr.100/2001 privind actele de stare civilă 

(prin Legea nr.310/2017, MO nr.18-26/99 din 19.01.2018) a fost reglementată procedura de 

certificare a faptelor de stare civilă produse și consemnate în localitățile din stânga Nistrului și 

municipiul Bender. În acest context, ASP în comun cu Ministerul Justiției a elaborat proiectul 

Hotărârii de Guvern privind aprobarea Instrucțiunilor cu privire la certificarea faptelor de stare 

civilă produse și/sau înregistrate în stânga Nistrului și mun. Bender, care vine să reglementeze 

detaliat procedura de certificare a faptelor de stare civilă produse și consemnate în localitățile 

respective, creând prin aceasta cadrul normativ necesar pentru activitatea de certificare a acestor 

categorii de fapte juridice de către subdiviziunile structurale ale ASP; 

 În vederea optimizării proceselor de prestare a serviciilor publice în materie de cetățenie, la 21 

decembrie 2017 au fost aprobate amendamentele la Legea cetăţeniei Republicii Moldova 

nr.1024/2000, în vigoare din 19 aprilie 2018, și anume: - simplificarea procedurii de dobândire a 

cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere pentru persoanele născute pe teritoriul 



Republicii Moldova, cu vârsta peste 18 ani, care nu sunt luate în evidenţă de autoritatea 

competentă ca cetăţeni ai Republicii Moldova şi care nu deţin dovada cetăţeniei, - acordarea 

oportunităţii părinţilor, care nu sunt cetăţeni ai Republicii Moldova şi măcar unul din ei deţine 

drept de şedere pe teritoriul Republicii Moldova, de a decide asupra apartenenţei la cetăţenia 

Republicii Moldova a copilului lor născut pe teritoriul Republicii Moldova, ţinând cont şi de 

interesele acestuia, - acordarea dreptului copilului de a dobândi cetăţenia Republicii Moldova în 

același temei în care cetăţenia Republicii Moldova a fost dobândită de către părinte, dacă copilul 

nu a dobândit-o împreună cu acesta; 

 În contextul amendamentelor operate la Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024/2000, prin 

Hotărîrea Guvernului nr.1144/2018 a fost aprobat Regulamentul cu privire la procedura 

dobîndirii şi pierderii cetăţeniei Republicii Moldova;  

 În cadrul ASP a fost implementat proiectul ,,Sistemul de recunoaştere facială în Registrul de stat 

al populaţiei ,,BackOffice FRS”, care se află în proces de dezvoltare continuu. Acest instrument 

are o pondere semnificativă la identificarea persoanelor cu identităţi multiple, precum şi 

contracararea tentativelor furtului de identitate; 

 Un eveniment important în perioada de raport constituie punerea în aplicare, începând cu data de 

5 februarie 2018 a pașaportului cetățeanului Republicii Moldova de model nou seria AB cu 

design și conținut modernizat (Ordinul ASP „Cu privire la implementarea pașaportului 

cetățeanului Republicii Moldova, seria AB nr.42 din 25.01.2018”). Documentul conţine elemente 

de securitate suplimentare avansate, care contribuie la contracararea tentativelor furtului de 

identitate, falsificării sau utilizării acestuia de o persoană străină – în caz de pierdere sau furt, 

precum și în prevenirea traficului de ființe umane sau migrației ilegale; 

 La 01.01.2018 au intrat în vigoare prevederile Secțiunii a 4-a din Capitolul III al Legii nr. 

137/2016 cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor, care conferă victimelor (inclusiv ale 

traficului de ființe umane) dreptul de a solicita compensație financiară din partea statului, în 

cazurile în care sunt întrunite anumite condiții exhaustive; 

 A fost semnat Decretul Președintelui Republicii Moldova pentru inițierea negocierilor asupra 

proiectului Acordului dintre Republica Moldova și Ucraina în domeniul protecției și repatrierii 

persoanelor care au suferit de pe urma traficului de ființe umane (adulți și copii), copiilor 

neînsoțiți și persoanelor aflate în situație de dificultate (Decret nr. 862-VIII din 23 august 2018). 
Scopul Acordului constă în agrearea Părților asupra stabilirii unui mecanism transnațional de 

cooperare în domeniul protecției și asistenței persoanelor care au suferit de pe urma TFU (adulți 

și copii), copiilor neînsoţiţi şi persoanelor aflate în situație de dificultate idenitificate pe teritoriul 

acestora și reîntorși în țara de origine. Obiectivele cadrului de cooperare între Republica Moldova 

și Ucraina presupun sprijin şi interacţiuni transnaţionale, cu accent sporit pe procesul de 

identificare a beneficiarilor, informarea reciprocă, referire, asistența și protecția acestora, 

accentul punîndu-se pe planurile individualizate de asistență a beneficiarilor, inclusiv a 

membrilor familiei/apropiaţilor acestora în ţara de origine; evaluarea preliminară a riscului 

reîntoarcerii în ţară; sprijin adecvat şi de lungă durată la reîntoarcere, reintegrarea sau transferul 

în altă localitate/ţară.  

 

                   1.2. Cadrul instituțional 

 

 CN CTFU în perioada de raportare s-a întrunit în 3 ședințe (05.04.2018, 16.07.2018, 13.12.2018), 

unde au fost abordate următoarele subiecte: realizări instituționale în domeniu pentru anul 2017 și 

2018, Raportul Departamentului de Stat al SUA privind situația traficului de persoane, ediția 2018 și 

recomandările sale, desfășurarea concursului pentru selectarea candidaților în vederea suplinirii 

poziției de membru al Grupului de experți privind lupta împotriva traficului de ființe umane, 



modificări ale actelor normative în domeniu, reforma Secretariatul permanent al CN CTFU și 

activitatea ulterioară prin crearea Direcției noi în cadrul Cancelariei de Stat, fenomenul angajării 

provizorii în muncă în străinătate a cetățenilor Republicii Moldova de către agențiile private și 

persoane fizice și alte informații instituționale; 

 Spre finele anului 2018 a avut loc reforma Secretariatului permanent al CN CTFU. Prin HG nr. 

915/2018, în cadrul Cancelariei de Stat a fost creată Direcția Secretariate permanente, prin comasarea 

a 3 Secretariate: Secretariatul permanent al CN CTFU, Secretariatul Consiliului național pentru 

protecția drepturilor copilului și Secretariatul Comisiei naționale pentru consultări și negocieri 

colective. Direcția este constituită din 7 unități de personal, care au sarcini pe toate cele 3 domenii, 

inclusiv și pe activitatea altor organe consultative ale Guvernului. 

 La demersul Procurorului General, prin Decizia nr.198/10 a Consiliului Superior al Magistraturii 

din 17.04.2018, a fost demarat proiectul pilot de specializare a judecătorilor din cadrul Judecătoriei 

Chișinău și ai Curţii de Apel Chişinău, pentru examinarea cauzelor privind TFU și a crimelor conexe. 

Ulterior, fiind desemnați judecători în acest sens. Astfel, prin Dispozițiile nr.28 din 14.05.2018 a 

Președintelui Judecătoriei Chișinău în fiecare sediu ale instanței menționate au fost specializați câte 

3 judecători responsabili de examinarea cauzelor penale privind TFU, crime conexe și asimilate 

acestei infracțiuni. Totodată, în luna mai de către Președintele Curții de Apel Chișinău, de asemenea, 

au fost specializați 3 judecători pentru examinarea categoriilor respective de cauze penale. Astfel, din 

luna mai 2018 programul automatizat de repartizare a dosarelor transmite spre examinare cauzele 

penale pe infracțiuni de TFU și crime conexe acestor categorii de infracțiuni judecătorilor specializați. 

În luna noiembrie 2018 judecătorii specializați au fost instruiți în cadrul seminarelor organizate de 

Misiunea OIM în Moldova, cu finanțarea Ambasadei SUA la Chișinău;  

 A fost dezvoltată și activitatea Biroului Antitrafic creat la 27.12.2017 în cadrul Procuraturii mun. 

Chișinău, Oficiul Principal, inclusiv prin concentrarea cauzelor penale din Oficiile teritoriale ale 

Procuraturii mun. Chișinău și instruirea procurorilor din cadrul Biroului;  

 Conform Dispoziției nr. 5 din 08.09.2018 a procurorului-şef al Procuraturii pentru Combaterea 

Criminalității Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS), a fost majorat de la 5 la 10 numărul de 

procurori în cadrul Biroului anti-trafic şi investigare a crimelor cibernetice al PCCOCS; 

 La 18.12.2018, prin Ordinul Procurorului General nr.54/28 au fost modificate Ordinele nr.47/4 din 

09.12.2016 și nr.44/15 din 24.11.2016, prin care în monitorizarea Secției combatere a traficului de 

ființe umane și coordonarea activității de combatere a infracțiunilor de trafic de ființe umane, crimelor 

conexe și asimilate, au fost incluse infracțiunile prevăzute de art.2081„Pornografia infantilă” și 

art.1751 „ Ademenirea minorului în scopuri sexuale” din Codul penal. 

 

 

1.3. Dezvoltarea capacităților profesionale ale specialiștilor 

 

Tendințele în domeniu care an de an se schimbă, fluxul specialiștilor, dar și recomandările 

Rapoartelor internaționale (GRETA, Departamentului de Stat al SUA) determină atenția pe care statul 

o acordă în continuare instruirii specialiștilor din domeniu. Astfel, în anul 2018 au fost instruiți în 

total aproximativ 1008 specialiști ai organelor de drept, din domeniul asistenței sociale, avocați, 

inspectori de muncă și altor categorii de specialiști, redat prin Diagrama nr. 1 : 

 

 

 

 

 

 



Diagrama nr. 1  

Numărul de specialiști instruiți (cu aproximație) 

 

 
 

Instruirile au fost realizate pe grupuri de specialiști profesionale, dar și în grupuri mixte de 

specialiști de la diferite nivele de administrare publică. Trebuie de menționat că majoritatea 

instruirilor au fost realizate cu susținerea partenerilor de dezvoltare. În acest sens sunt de remarcat 

următoarele evenimente organizate în scop de consolidare a capacităților și schimbul de bune practici:  

 

 Atelierul de lucru transnațional organizat de Misiunea OSCE în Moldova în perioada 12-15.12.2018, 

or. Lisabona, Portugalia pentru specialiști, privind preluarea bunelor practici în domeniul compensării 

financiare a victimelor TFU, un mecanism care urmează să fie consolidat la nivel național urmare a 

adoptării Legii 137/2016 cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor; 

 Atelierul de lucru regional ”Provocări în investigarea traficului de ființe umane în Europa de est 

(Moldova, Ucraina, Belarus și Georgia): Noi forme de exploatare” din 27.06.2018, organizat de 

Misiunea OIM în Moldova și moderat de către un reprezentat SELEC. La eveniment au fost prezenți 

reprezentanți ai structurilor polițienești specializate și ai procuraturilor din țările menționate, pentru a 

prezenta și discuta/dezbate experiențele și provocările acestora în investigarea cazurilor de TFU și 

conexe cu implicarea mijloacelor IT la etapa recrutării victimelor TFU, investigării cauzelor penale, 

sau în cadrul procesului de reabilitarea victimelor;  

 Atelierul inter-regional privind consolidarea capacităților pentru o cooperare transfrontalieră 

eficientă în domeniul justiției penale și a mecanismelor naționale de raportare, referire și 

coordonare în combaterea traficului de ființe umane, din 05-07.06. 2018, organizat de UNODC în 

parteneriat cu SP, cu sprijinul financiar al Departamentului de Stat al SUA; 

 Școala de toamnă cu privire la judecarea cauzelor de trafic de ființe umane, din 8-10.11.2018, 

organizat de Institutul Național de Justiție în comun cu Misiunea OIM Moldova. Instruirea a fost 

organizată pentru judecătorii specializați în examinarea cazurilor de TFU în scopul prezentării 

experiențelor și problemelor întâmpinate în cadrul judecării cazurilor de TFU, standarde internaționale 

și aspecte CEDO de judecare a cazurilor de TFU, trafic de copii, infracțiuni conexe sau asimilate 

acestora, jurisprudența CtEDO în cauzele TFU, profilul psiho-social al victimei TFU, necesităţile 

victimei, conceptul de vulnerabilitate, particularitățile efectuării investigațiilor financiare; 
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 Atelierul de lucru ,,Consolidarea capacităților procurorilor din procuraturile teritoriale la aplicarea 

legislației de combatere a TFU și traficului de copii”, din 28-29.05.2018, organizat de Procuratura 

Generală în comun cu Misiunea OIM Moldova și SP; 

 3 Ateliere regionale ”Consolidarea relaţiilor de colaborare și dezvoltarea capacităţilor de 

management ale specialiștilor cu competențe în domeniu, în vederea implementării politicilor 

antitrafic la nivel local”, 11-27.04.2018, organizate de SP în parteneriat cu Misiunea OSCE în 

Moldova; 

 5 ateliere de lucru cu specialiștii Comisiilor teritoriale pentru prevenirea și combaterea TFU, 

organizate de SP cu suportul Misiunii OIM în Moldova, în scopul consolidării capacităților privind 

rolurile polițiștilor de sector și ale inspectorilor de muncă în identificarea victimelor și prezumatelor 

victime ale TFU, datele statistice înregistrate, modificările operate în cadrul normativ de reglementare 

a domeniului, cele mai recente tendințe ale fenomenului;  

 Seminarul „Rolul mediatorilor comunitari în soluționarea cazurilor de trafic de ființe umane și 

violență în familie, în localitățile compact sau mixt populate de romi”, în 19-20.07.2018, organizat 

de MSMPS în parteneriat cu Misiunea OIM Moldova, în scopul informării și familiarizării mediatorilor 

comunitari și a coordonatorilor echipelor multidisciplinare de la nivel comunitar din aceleași localități 

cu noile modificări legislative, metodologia de identificare și asistare a cazurilor, procesul de 

monitorizare al beneficiarilor și crearea platformei de comunicare și coordonare în asistența oferită 

dintre specialiștii în aspect multidimensional: nivel central, local și inter-regional;  

 Seminarul „Fenomenul traficului de ființe umane – aspecte și realități/perspective”, din 12.09.2018, 

organizat de MSMPS  în parteneriat cu OIM Moldova, în scopul informării specialiștilor din domeniul 

asistenței persoanelor hipoacuzice cu privire la riscurile și consecințele TFU;  

 Seminar de instruire pentru avocații publici “Prestarea serviciilor juridice garantate de stat pentru 

victimele și potențialele victime ale traficului de ființe umane: noi tendințe și provocări”, 20-

21.11.2018, organizat de Misiunea OIM în Moldova, cu suportul financiar al Ambasadei SUA în 

Moldova; 

 Seminarul ,,Măsuri de combatere a fenomenului traficului de ființe umane în scopul exploatării prin 

muncă și alte scopuri. Identificarea victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane”, 

din 06.12.2018, organizat de MSMPS în parteneriat cu Misiunea OSCE în Republica Moldova, în 

scopul fortificării capacităților inspectorilor de muncă în prevenirea și combaterea TFU; 

 Curs de instruire “Fenomenul TFU – aspect generale, realități și perspective”, din 13-16.11.2018, 

organizat de ANAS cu suportul Misiunii OIM în Moldova, în scopul inițierii specialiștilor din cadrul 

ANAS în domeniul prevenirii și combaterii acestui fenomen, prin cunoașterea legislației în vigoare, 

metodelor de lucru și rolului fiecărui actor anti-trafic în soluționarea cazurilor de TFU. 

 

Dezvoltarea capacităților profesionale ale specialiștilor este o componentă esențială a 

asigurării implementării eficiente a politicii în domeniu. Instruirile la nivel național și internațional 

desfășurate privind aplicarea cadrului legal şi investigarea cazurilor de TFU, urmărirea penală şi 

judecarea cauzelor, precum și asistența și protecția victimelor au contribuit la fortificarea capacităților 

specialiștilor în domeniu, dar acest proces de consolidare a abilităților și cunoștințelor urmează a fi 

asigurat într-un ritm continuu și adaptat la noile tendințe atât la nivel de țară, cât și în context regional. 

 

1.4. Gestionarea eficientă a resurselor financiare 

 

Asistența și protecția victimelor TFU presupune un spectru larg de servicii și prestații orientate 

spre prevenirea, diminuarea sau reabilitarea consecințelor TFU asupra acestora. Asistența este 

realizată de către și/sau prin intermediul specialiștilor din cadrul echipelor multidisciplinare 



teritoriale, centrelor specializate şi organizațiilor nonguvernamentale. Printre serviciile de asistență, 

protecţie cu scop de reabilitare şi re/integrare ale victimelor TFU sunt de menționat:  

 asistenţa în repatriere,  

 ajutorul de primă necesitate și prestațiile sociale disponibile,  

 asistenţa medicală,  

 consilierea psihologică,  

 asistenţa în restabilirea şi perfectarea actelor,  

 asistenţa juridică, 

 integrarea în sistemul de învăţământ primar și general,  

 informarea şi consiliere profesională, 

  formarea profesională, 

  plasamentul în cadrul Centrelor de asistență și protecție, etc. 

Pentru garantarea asigurării oferirii calitative și cantitative a formelor de asistență și protecție 

nominalizate, statul anual aprobă mijloace financiare, redirecționând, în acest sens, resurse financiare  

către autoritățile publice cu competențe în domeniu la nivel central și local. 

În Republica Moldova, în scopul acordării asistenței prin cazare, asigurare cu hrană, asistenţă 

socială, psihologică, juridică şi medicală de urgenţă, funcționează 7 centre de asistență și protecție 

pentru victimele și potențialele victime ale TFU. Acestea sunt: Centrele de asistență și protecție a 

victimelor și potențialelor victime ale TFU (CAP) din municipiul Chișinău și din or. Căușeni (2);  

Centrul de Criză Familială ”Sotis” din municipiul Bălți; Centrele maternale din or. Drochia,  Hîncești, 

Căușeni și Cahul.  

Pentru anul 2018 în bugetul de stat au fost aprobate mijloace financiare în mărime de 8730,7 

mii lei pentru funcționarea сеntrеlоr sus menționate. În raport cu suma planificată, au fost executate 

cheltuieli în sumă totală de 7747,1 mii lei. Cuantumul resurselor financiare aprobate precum și 

volumul cheltuielilor executate în anul 2018 pentru fiecare centru, sunt redate în următorul tabel: 
  

     Tabel nr.1 Cuantumul resurselor financiare aprobate și volumul cheltuielilor executate 

Nr

. 

d/

o 

Denumirea Centrului Nr. de  

locuri 

Mijloace  

financiare 

aprobate 

(mii lei) 

Mijloace  

financiare 

executate 

(mii lei) 

1 CAP Chișinău 34 3540,4 2820,7 

2 CAP Căușeni 14   516,1 515,5                              

3 Centrul de Criză Familială ”Sotis” 

(Bălți) 

19 1058,6 1049,4 

4 Centrul Maternal „Pro Familia” 

(Căuşeni) 

19 817,6 817,1 

5 Centrul Maternal “Încredere” (Cahul) 20 671,8 554,5 

6 Centrul maternal ”Ariadna” (Drochia) 32 1132,2 1115,1 

7 Centrul Maternal “Pro-Femina” 

(Hîncești) 

22 994 874,8 

Total  160 8730,7 7747,1 

 

Mijloacele financiare aprobate au fost transferate din bugetul de stat către bugetele locale de 

nivelul al II-lea, prin transferuri cu destinație specială. Excepție constituie mijloacele financiare 

destinate CAP din municipiul Chișinău, care au fost transferate de la bugetul MSMPS. Totodată, în 

bugetul MSMPS, au fost арrоbаtе mijloace bănești în mărime de 366,6 mii lei destinate pentru alte 

măsuri de protecție și asistență а victimelor TFU (repatriere). Din volumul acestor mijloace 

financiare, în anul 2018 au fost executate 309,3 mii lei.  



II. PREVENIRE 

 

2.1. Informarea publicului larg 

 

Campaniile de informare continuă să contribuie atât la atragerea atenției cetățenilor asupra 

fenomenului TFU și riscurile conexe, cât şi asupra schimbărilor modelelor de comportament și 

gândire în societate, un exemplu în acest sens fiind adresarea mai frecventă a cetățenilor la liniile 

fierbinți naționale, solicitarea și încheierea unui contract de muncă cu angajatorul, informarea 

anterioară acceptării unui loc de muncă peste hotare etc.  

Pentru anul 2018, au fost realizate multiple activități orientate spre sensibilizarea şi 

informarea societății referitor la riscurile și consecințele TFU, după cum urmează: 

 

 Secretariatul permanent al CN CTFU, cu suportul financiar al Misiunii OIM în Moldova, au 

organizat lecții publice cu genericul “Traficul de ființe umane. Riscuri și consecințe”, pentru 

elevii din școlile profesionale din municipiul Chișinău. Evenimentele au avut loc în incinta a 5 

școli profesionale din mun. Chișinău (nr. 4 – 3 aprilie, nr.5 – 5 mai, nr. 10 – 3 aprilie, nr. 11 – 10 

mai, nr. 2 – 17 mai). În calitate de formatori au participat reprezentanții SP, Centrului pentru 

combaterea traficului de persoane (CCTP), Centrului Național pentru Prevenirea Abuzului față 

de Copii (CNPAC). În total la evenimente au fost informați 135 de elevi; 

 Secretariatul permanent al CN CTFU cu suportul financiar al Misiunii OIM în Moldova și în 

parteneriat cu Comisiile teritoriale pentru combaterea traficului de ființe umane, a continuat 

(după lansare în 2017) desfășurarea Campaniei de informare „Invizibili printre noi” în 5 raioane 

(Anenii Noi, Dubăsari, Strășeni, Ialoveni, Călărași) și la punctul de trecere a frontiere „Otaci”. 

După fiecare eveniment de lansare în cele 5 raioane a avut loc câte un atelier de lucru cu 

specialiștii Comisiilor teritoriale pentru prevenirea și combaterea TFU, în cadrul cărora au 

participat 205 specialiști ;   

 La 10.06.2018  sub egida MAI, la inițiativa CCTP cu susținerea Ambasadei SUA, OIM, OSCE, 

CI ”La Strada” a fost organizat Maratonul de mobilizare și implicare în prevenirea și combaterea 

traficului de ființe umane (5 km) ”Împreună spunem NU traficului de ființe umane” ; 

 În perioada 18-25 octombrie, pentru al VII-lea an consecutiv, s-a desfăşurat Campania 

naţională „Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane". Campania s-a desfășurat 

atât la nivel central, cât și local. Prin intermediul acțiunilor realizate de sensibilizare a populației 

cu privire la fenomenul TFU s-a reușit informarea și capacitarea a circa 153 mii persoane, 

precum și intensificarea eforturilor autorităților publice centrale și locale în vederea prevenirii 

fenomenului și consolidării drepturilor omului. În vederea reflectării rezultatelor Campaniei a 

fost realizată o Notă informativă, plasată pe site-ul www.antitrafic.gov.md; 

 Conex, în contextul consemnării la 18 decembrie a Zilei Internaționale a Migranților, în luna 

decembrie a fiecărui an, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă în comun cu 

structurile sale teritoriale au organizat o Campania de informare în acest sens în scopul 

sensibilizării populației asupra riscurilor fenomenul migrației, date statistice, riscurile, impactul 

și consecințele migrației ilegale. La fel, s-a informat privind locurile de muncă libere pe piața 

muncii din Republica Moldova, serviciile subdiviziunilor pentru ocuparea forței de muncă întru 

integrarea pe piața muncii din Moldova. Astfel, 20 subdiviziuni teritoriale au organizat în comun 

cu partenerii circa 57 activități de informare (seminare informative, mese rotunde, campanii de 

sensibilizare, activități de recrutare, ziua ușilor deschise, ședințe ale Clubului Muncii) cu 

participarea a 530 persoane, inclusiv șomeri și tineri din clasele absolvente din localitățile țării; 

 CNPAC a continuat și în anul 2018 să desfășoare Campania ”Adolescență în siguranță”, și să 

implementeze programul  pentru adolescenți “12 +”, în  cadrul căruia a fost oferit tinerilor, 

http://www.antitrafic.md/


părinților și specialiștilor instrumente menite să-i ajute să ia măsurile necesare pentru prevenirea 

abuzului şi exploatării sexuale asupra copiilor, inclusiv prin menținerea paginii web: 

www.12plus.md. 

 

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării îi revine un rol important în informarea și 

sensibilizarea tinerilor. Instituțiile de învățămînt, au realizat activități de prevenire a TFU pe 

parcursul întregului an de studii. Astfel, elevii din instituțiile de învăţământ primar și secundar 

general (cca 55 000 de elevi) au beneficiat de activitățile curriculare şi extrașcolare privind prevenirea 

TFU şi a problemelor conexe. Tematica respectivă a fost abordată atât la disciplinele obligatorii 

(,,Educație pentru societate”,  „Dezvoltare personală” etc.), cât şi în cadrul disciplinelor opţionale 

(,,,Educație pentru echitate de gen și șanse egale”, ‚,Educație pentru drepturile omului și cetățenia 

democratică”).  

Implementarea programelor interactive de prevenire a TFU în  învățământul profesional tehnic, 

s-a realizat prin diverse activități la orele de dirigenție (1 oră/săptămână), în cadrul disciplinei 

obligatorii Educația civică (1 oră/săptămână) şi prin activități extracurriculare cu tematica prevenirii 

pericolelor asociate TFU (cursuri, seminare, mese rotunde) cu participarea a circa 2000 de persoane, 

inclusiv elevi profesori, profesori-diriginți, părinți, psihopedagogi.    

În instituțiile de învățământ superior au fost organizate cca 60 de activități cu genericul 

antitrafic: ședințe seminare, mese rotunde, ore educative, conferințe, cu participarea a 4500 de studenți. 

Creșterea gradului de conștientizare și informare a societății referitor la riscurile TFU constituie 

un instrument esențial în prevenirea cazurilor de trafic, dar și fortificarea cunoștințelor cu privire la 

acțiunile ce pot fi întreprinse și drepturile de care pot beneficia victimele în situație de risc. 

Fenomenul de trafic evoluează sub noi și diverse forme, precum și cu aplicare a noi metode de 

înșelăciune, astfel este extrem de important ca cetățenii să fie informați în mod constant și din timp 

pentru a cunoaște riscurile conexe unor acțiuni, dar și căile de protecție și asigurare a respectării 

drepturilor umane. 

 

 

2.2. Reducerea vulnerabilității 

 

Activitățile de prevenire a TFU urmează, de asemenea, să se concentreze și asupra reducerii 

vulnerabilității grupurilor expuse riscurilor. În acest scop în anul 2018 ANOFM: 

 

- a oferit consultații și informații privind angajarea legală, cu contracte individuale de muncă 

peste hotare prin intermediul formularelor on-line parvenite din partea cetățenilor către 

instituție, telefonic și la sediu. Consultații telefonice, inclusiv prin intermediul serviciului 

telefonic gratuit al Centrului de Apel - Piața Muncii. Pe parcursul anului 2018, au fost 

recepționate 3911 apeluri, din care 45.23 % apeluri au abordat procesul de emigrare. 

- a consultat agenții economici, care sunt interesați de obținerea licenței pentru activitate legată 

de plasarea în cîmpul muncii a cetățenilor moldoveni peste hotare. În limita cadrului legal, 

ANOFM a înregistrat contractele individuale de muncă ale cetățenilor ce au fost angajați peste 

hotare. Astfel, în anul 2018 au fost examinate 112 de acorduri de colaborare și proiecte de 

contracte individuale de muncă, dintre care 79 au fost avizate pozitiv. 

- a înregistrat 3108 contracte individuale de muncă ale cetățenilor angajați în străinătate prin 

intermediul agențiilor private, cu cca 67% mai multe decât în anul precedent. Se constată o 

creștere continuă a numărului contractelor individuale de muncă înregistrate, ceea ce 

denotă o tendință pozitivă privind angajarea peste hotare în condiții legale. 

- în contextul desfășurării Campaniei naționale „Săptămâna de luptă împotriva traficului de 

ființe umane” din 18–25 octombrie 2018, ANOFM în comun cu subdiviziunile teritoriale 



pentru ocuparea forței de muncă, a organizat activități de informare și sensibilizare a societății 

despre riscurile și consecințele TFU: seminare informative tematice cu accent pe prevenirea 

fenomenului de TFU și riscurile migrației ilegale, promovînd angajarea legală în țară; ședințe 

ale Clubului Muncii și seminare de instruire în tehnici și metode de căutare a unui loc de muncă 

cu participarea șomerilor, în vederea creșterii capacităților de căutare a unui loc de muncă, 

abordarea unui potențial angajator și prezentare la interviul de angajare. La activitățile 

organizate au participat persoane în căutarea unui loc de muncă, inclusiv șomeri. 

 

         ANOFM în contextul semnării și implementării Acordului interguvernamental bilateral 

încheiat între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Israel cu privire la angajarea 

temporară a lucrătorilor din Republica Moldova în Statul Israel  (intrat în vigoare la 6 ianuarie 2013) 

a asigurat în anul 2018 angajarea peste hotare în baza contractelor individuale de muncă și sigură a 

1435 cetățeni moldoveni.  

         Totodată, pe parcursul anului 2018 A.O. Centrul Internațional „La Strada” a consiliat 24 554 

apeluri la Linia Fierbinte 080077777, dintre care 23322 apeluri vizează prevenirea TFU și a continuat 

gestionarea portalului informațional www.migratiesigura.md, care a fost accesat în perioada de 

raportare de 18 062 ori (din care 12210 vizitatori unici) şi prin care au fost oferite 57 consultații 

online. 

 

III. PROTECŢIE 

3.1. Identificarea victimelor TFU  

În perioada anului 2018, la nivel național au fost identificate 305 victime al traficului de 

ființe umane (adulte) (201 victime identificate în 2017) și 60 victime ale infracțiunii traficului 

de copii (48 victime identificate în 2017).  

Comparativ cu anul 2017, se atestă o creștere a numărului de victime adulte identificate cu 

35 % și copii cu 20 %, fapt determinat de mobilizarea efortului depus de autoritățile naționale în 

procesul de prevenire și identificare a victimelor fenomenului, consolidarea capacităților 

specialiștilor în domeniu, sporirea calității investigațiilor și acțiunilor procesuale. 

Potrivit formei de exploatare în infracțiunile de TFU se atestă următoarea situație : 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama nr. 2  

 Forma de exploatare a victimelor (adulte)                     



Sursa: CCTP 

Din numărul total de 305 victime identificate, 19,3% (59 victime) dintre victime au fost 

exploatate în interiorul țării și 80,7% (246 victime) peste hotarele țării. În ceea ce privește traficul 

extern, în perioada de raport, fenomenul TFU a suferit unele modificări rezumate la apariția unor 

destinații noi, precum Slovacia, Spania, Irlanda, Portugalia şi dispariția altora. Astfel, nu se mai 

regăsesc astfel de destinații ca Elveția și Marea Britanie. 

Principala țară de destinație a traficului extern (din perspectiva numărului de victime) 

continuă să fie Federația Rusă, ca țară de destinație cu 53 persoane traficate (92 victime în 2017 

sau 45,8%).   

Zona UE se confirmă ca o destinație constantă, fiind identificate 162 de victime ale TFU, 

ceea ce constituie 53,4% din numărul total de victime identificate în anul curent, preponderent 

exploatate în scop de muncă (92%). 

Printre alte destinații se numără: Turcia cu 18 victime femei exploatate în scop sexual, 

una din victime fiind retraficată în Federația Rusă și Liban; EAU cu 4 victime femei exploatate în 

scop sexual, regiunea Cipru de Nord – 6 victime femei exploatate în scop sexual. 

Alte 3 victime femei au fost exploatate în scop sexual în 2 și mai multe țări (1 victimă în 

Ucraina-Federația Rusă; 1 victimă în România-Italia și 1 victimă în Federația Rusă-Turcia-Liban). 

 

Tabelul nr. 2. Numărul victimelor adulte conform țării de destinație  

și formei de exploatare 

Nr. Țara de destinație Forma de exploatare Număr

ul 

victime

lor 

Total 

Sexual 

 

Muncă 

 

Cerșit 

 

Prelevare 

de organe, 

țesuturi/cel

ule 

f. m. f. m. f. m. f. m.  

1. Federaţia Rusă 5 - 10 30 7 1 - - 53 

2. Germania 1 - 3 30 - - - - 34 

3. Cehia - - 4 25 - - - - 29 

4. Portugalia - - 2 15 - - - - 17 

5. Spania - - - 17 - - - - 17 

6. România - - 6 10 - - - - 16 
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7. Polonia - - 3 11 - - - - 14 

8. Slovacia - - - 12 - - - - 12 

9. Suedia - - - 9 - - - - 9 

10. Italia 5 - 1 - - - - - 6 

11. Cipru 2 - - 1 - - - - 3 

12. Franța 2 - - - - - - - 2 

13. Grecia 1 - - - - - - - 1 

14. Irlanda 0 - 1 - - - - - 1 

15. Turcia 18 - - - - - - - 18 

16. EAU 4 - - - - - - - 4 

17. Regiunea Cipru de Nord 6 - - - - - - - 6 

18. Regiunea Kosovo  - - - - - - 1 - 1 

19. Mai multe țări (1 victimă în 

Ucraina-Federația Rusă; 1 

victimă în România-Italia și 1 

victimă în Federația Rusă-

Turcia-Liban) 

3 - - - - - - - 3 

20. Republica Moldova (trafic 

intern) 

7 - 17 33 1 1 - -                 

59 

Total – 305  

 

Cât privește victimele traficului de copii (a se vedea Tabelul nr.3) se evidențiază traficul 

intern, fiind identificate 43 de victime (39 fete și 4 băieți), dintre care 36 victime (35 fete și un 

băiat), exploatate în scop sexual și 7 victime (4 fete și 3 băieți) exploatate în scop de muncă.  

Altă destinație a traficului de copii este România cu 8 victime copii, dintre care 6 exploatați 

în scop de muncă (5 fete și 1 băiat) și 2 băieți exploatați în scop sexual. 

De asemenea, a fost identificată o victimă băiat exploatat în cerșit pe teritoriul Ucrainei și o 

victimă fată exploatată mixt (muncă/cerșit) în Ucraina/Belarus.  

Alte destinații noi pentru traficul de copii este Grecia cu 4 victime minore (o fată și 3 băieți) 

exploatate în scop de muncă, precum și EAU, Turcia și regiunea Kosovo cu câte o victimă fată, 

fiecare, exploatate în scop sexual. Majoritatea copiilor provin din familii social - economic 

vulnerabile, lipsiţi de îngrijirea reală a părinţilor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama nr. 3  

   Forma de exploatare a victimelor (copii)                    



 

 

                     Tabelul nr. 3. Numărul victimelor copii conform țării de  

destinație și formei de exploatare   

Nr

. 

Țara de 

destinație 

Forma de exploatare Nr. 

victimelor 

Total 
Sexual 

 

Muncă 

 

Cerșit Mixt 

(muncă/cerșit ) 

fem masc fem masc fem masc fem masc 

1. România  - 2 5 1 - - - - 8 

2. Ucraina - - - - - 1 1 - 1 

3. Belarus - - - - - - 1 

4. Grecia - - 1 3 - - - - 4 

5. EUA 1 - - - - - - - 1 

6. Turcia 1 - - - - - - - 1 

7. Regiunea 

Kosovo 

1 - - - - - - - 1 

8. Republica 

Moldova 

(trafic 

intern) 

35 1 4 3 - - - - 43 

Total – 60  

 

3.2. Statistici cu privire la victimele traficului de fiinţe umane şi traficului de copii asistate.  

Profilul victimei asistate1. 

În anul 2018, în Centrele din mun. Chișinău și raionul Căușeni au fost asistate 79 victime, dintre 

care  60 adulţi şi  19 minori.  

Profilul victimei TFU (adulte) asistate 

 Din numărul total de 60 victime ale TFU, 35 victime sunt femei și 25 sunt bărbați.  

 Analizând vârsta victimelor, observăm că  majoritatea dintre victimele femei (19 femei) au 

vârsta cuprinsă între 18-25 ani, iar majoritatea victimelor bărbaţi (14 bărbați) au vârsta cuprinsă 

între 26-35 ani.  

                                                           
1 Profilul victimei asistate a fost elaborat în conformitate cu datele MSMPS 
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 Cu privire la nivelul educaţiei, se atestă că 70 % din victime au studii gimnaziale, 17 % din 

victime au absolvit studii medii şi de specialitate, 5 % din victime sunt fără studii, urmate de 3 

% din victime care au studii primare, iar 5%  dintre victime au studii speciale.  

 Majoritatea victimelor, cca 70 % din victime provin din mediul rural.  

 Analizând starea civilă a victimelor, remarcăm că 46,7%  din numărul de victime sunt 

necăsătorite,  26,7% dintre victime sunt căsătorite, în timp ce  1,6 % (1 victimă) din victime 

sunt divorţate, 23,4 % se află în concubinaj, iar  1,6 %  dintre victime sunt văduve.  

 Cu referire la tipul de exploatare, menţionăm că 21,7% dintre victime au fost exploatate sexual, 

60% au fost exploatate prin muncă, 16,7% au fost exploatate prin cerșit, iar 1,6% au fost 

exploatate prin altă formă. 

 Din numărul total de victime, menționăm că 20% dintre  victime  au fost exploatate pe teritoriul 

Republicii Moldova, în timp ce 80% dintre victime au fost exploatate în afara ţării.  

 Referindu-ne la tipul de servicii de care au beneficiat victimele, menționăm că 100% din victime 

au beneficiat de asistență socială, 30% au beneficiat de asistență medicală, 22% au beneficiat 

de asistență juridică, 26% de asistență psihologică şi doar 1,6 % (1 victimă) au beneficiat de 

profesionalizare.  

 

Profilul victimei traficului de copii asistate  

 Din numărul total de 19 victime ale traficului de copii 79% (15 victime) din victime sunt de gen 

feminin, şi  21% ( 4 victime) din victime sunt de gen masculin. 

 73,7 % dintre victimele copii provin din mediul rural, 

 Majoritatea victimelor, cca 79 % au fost exploatate pe teritoriul Republicii Moldova,  

 Cu referire la tipul de exploatare, menţionăm că 58 % din victime copii, au fost exploatați 

sexual, 26% din victime copii au fost exploataţi prin muncă,  5% victime copii au fost exploataţi 

prin cerșit, iar 11% exploatați prin altă formă. 

 

3.3. Repatrierea victimelor TFU 

Misiunile de repatriere ale cetățenilor Republicii Moldova sunt organizate și desfășurate în 

conformitate cu prevederile Regulamentului privind procedura de repatriere a copiilor şi adulţilor 

– victime ale traficului de fiinţe umane, a persoanelor aflate în situație de dificultate, precum şi a 

copiilor neînsoţiţi, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 948/2008.  

În conformitate cu prevederile Regulamentului, pe parcursul anului 2018, Ministerul 

Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a organizat 10 misiuni de repatriere a copiilor, fiind repatriați 

20 copii, dintre care: 8 copii din Ucraina (4 misiuni) și 11 copii din Federația Rusă (5 misiuni) și 1 

copil din România (1 misiune). Din numărul total de copii repatriați pe parcursul anului 2018, 6 

copii au fost reintegrați în familiile biologice/extinse, 4 copii – plasați în serviciul de asistență 

parentală profesionistă, și 10 copii - plasaţi în centre de plasament temporar. 

De asemenea, din bugetul de stat, pe parcursul anului 2018 au fost repatriate 28 persoane 

adulte din următoarele țări: Federația Rusă, Ucraina, România, Spania, Lituania, Italia, Emiratele 

Arabe Unite.  

 

 

3.4.  Serviciile de asistență, protecție și (re)integrare a victimelor TFU 

Acordarea serviciilor sociale specializate, în cadrul Centrelor prestatoare de servicii sociale, 

care asistă și victimele TFU, se efectuează în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 898 din 



30.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului- cadru cu privire la organizarea și funcționarea 

Serviciului de asistență și protecție a victimelor traficului de ființe umane și a standardelor minime 

de calitate. 

       În conformitate cu cadrul normativ, în cadrul Serviciului de asistență și protecție a victimelor 

TFU, se acordă asistență următorilor beneficiari: victime ale TFU și potențialele victime ale TFU 

(femei, bărbaţi, copii (fete/băieți), părinţi/copii) cetăţeni ai Republicii Moldova, precum și 

persoanele care nu deţin cetăţenia Republicii Moldova sau care sînt apatrizi. 

       Pe parcursul asistenței în platforma Centrelor specializate, în vederea asigurării  

profesionalizării și încadrării în cîmpul muncii,  victimele TFU sunt referite către oficiile teritoriale 

de ocupare a forței de muncă. Totodată, managerul de caz din cadrul Centrului oferă asistență de 

patronaj în vederea asigurării accesului la astfel de servicii.  

       Centrul de asistență și protecție a victimelor și potențialelor victime ale TFU din Chișinău  

(instituția publică din subordinea  Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale)  pe parcursul 

perioadei de raportare a oferit asistență pentru 26 victime ale TFU repatriate (9 femei și 17 bărbați), 

dintre care 2 victime femei au beneficiat de servicii de plasament, 7 victime femei și 17 victime 

bărbați au primit asistență în afara Centrului. Din numărul total de victime repatriate: 1 victimă a 

primit asistență în eliberarea actelor de identitate, 2 – asistență psihologică, asistență medicală au 

primit 6 victime și asistență socială au primit 26 victime. 
 

IV. PEDEPSIRE 

 

4.1. Urmărirea penală şi judecarea cauzelor  

În domeniul pedepsirii traficanților de persoane, în special referindu-ne la urmărirea penală, s-a 

constatat că în anul 2018 au fost înregistrate în total pe ţară - 191 infracțiuni ce se referă la 

categoria TFU, dintre care:  

- Trafic de ființe umane – 154 infracțiuni, 
- Trafic de copii – 37 infracțiuni. 

Diagrama nr. 4 

Cauze penale înregistrate în anul 2018 comparativ cu anul 2017 

 

Analizând activitatea de depistare a infracțiunilor ce se referă la fenomenul TFU pentru 

perioada anului 2018, se atestă o creștere cu cca 20% a cazurilor de TFU (art.165 din Codul 

penal) identificate în perioada de raport față de perioada analogică a anului 2017 și o descreștere 

cu cca 31% a cazurilor de trafic de copii (art. 206 Cod penal) fapt determinat de mobilizarea 
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efortului depus de autoritățile naționale, de sporirea calității investigațiilor și acțiunilor 

procesuale.  

În perioada de raport, au fost terminate cu rechizitoriu şi expediate în instanțele de 

judecată pentru examinare în fond 83 cauze penale (un număr similar anului precedent - 85), 

dintre care: 

- 60 cauze penale se referă la infracțiunea de trafic de ființe umane, 

- 23 cauze penale se referă la infracțiunea de trafic de copii. 

 

Diagrama nr. 5 

Numărul cauzelor penale expediate în instanța de judecată 

 

Fiind analizată  practica judiciară pentru anul 2018 cu privire la infracţiunile de TFU și 

trafic de copii, a fost constată următoarea stare de fapt: 

În perioada de referință instanțele de judecată au pronunțat în total 59 de sentințe pe 

cazurile din categoria TFU, dintre care: 

- 40 sentințe privind cauzele de trafic de fiinţe umane în privinţa a 56 inculpaţi; 

- 19 sentințe privind traficul de copii în privinţa 30 inculpaţi.  

 

Din numărul total de persoane în privința cărora au fost pronunțate sentințe, 34 persoane 

au fost condamnate pentru comiterea infracțiunii de trafic de ființe umane, iar 25 persoane 

au fost condamnate pentru comiterea infracțiunii de trafic de copii. Cu privarea de libertate 

au fost condamnate 32 de persoane și, respectiv, 24 de persoane. 

Cu referire la pedepsele aplicate pentru comiterea infracțiunilor prevăzute de art.165 din 

Codul penal și art.206 din Codul penal, s-a constatat că inculpaților condamnați la pedeapsa 

închisorii termenul privării de libertate a fost stabilit de la 3 ani și 4 luni pînă la 20 ani. 

De menționat că, în 2 cazuri persoanele învinuite de comiterea infracțiunii de trafic de 

ființe umane (alin.(1) art.165 din Codul penal) și într-un caz de trafic de copii (alin.(1) art.206 

din Codul penal) au fost condamnate la închisoare cu suspendarea executării pedepsei. Toate 

aceste sentințe au fost contestate de procuror, fiind solicitat aplicarea în privința inculpaților a 

unor pedepse mai aspre. 

În vederea asigurării continuității investigațiilor financiare paralele, concomitent cu 

aplicarea pedepsei inculpaților, în perioada de raport, instanțele de judecată au dispus și 
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confiscarea în condițiile art.106 și art.1061 din Codul penal a bunurilor rezultate din infracțiuni 

sau folosite la comiterea infracțiunilor din categoria traficului de persoane. Astfel, pe 8 cauze 

penale a fost dispusă confiscarea specială a bunurilor cu valoare estimativă de peste 1.350.000 

lei (automobile, computere, sume bănești etc.).                                                                                                                            

 

Tabelul nr. 4 

                                                     Statistica de aplicare a prevederilor Codului Penal, Trafic 

de ființe umane/Trafic de copii (art.165/art.206 CP) 

Anul 

Cauze 

penale 

înregistrate 

Cauze 

penale 

expediate 

în 

judecată 

Inculpaţi 

(traficanţi) în 

privinţa cărora 

a fost 

pronunţată 

sentinţa 

Persoane 

condamnate 

la închisoare 

Persoane 

condamnate la 

închisoare 

 cu suspendarea 

condiţionată a 

pedepsei 

Numărul 

victimelor 

conform 

CCTP 

2010 142/23 45/10 48/5 27/4 11/1 - 

2011 111/24 45/14 35/2 7/1 11/1 131 

2012 151/20 60/5 21/10 13/9 8/1 266/24 

2013 135/20 43/8 27/12 20/4 1/0 233/29 

2014 151/24 42/7 34/9 28/9 6/0 238/26 

2015 151/38 52/24 29/10 27/9 0/0 242/68 

2016 123/28 22/11 48/8 39/8 1/0 197/35 

2017 122/41 65/20 31/28 25/21 1/0 201/48 

2018 154/37 60/23 56/30 32/24 2/1 305/60 

 

În conformitate cu prevederile art. 121alin. (2) din Legea nr. 160/2011 privind reglementarea 

prin autorizarea activităţii de întreprinzător, se supune reglementării prin licenţiere, de către 

ASP, următorul gen de activitate: „activitatea legată de plasarea în câmpul muncii a cetăţenilor 

în ţară şi/sau în străinătate, activitatea de încadrare/înscriere a studenţilor în programe de 

schimb educaţional-cultural care prevăd componenta de angajare remunerată în câmpul 

muncii pe o perioadă determinată de timp, în perioada vacanţei de vară”. Potrivit informaţiei 

din Registrul actelor permisive (licenţelor), în temeiul Legii nr.160/2011 privind reglementarea 

prin autorizare a activităţii de întreprinzător au fost suspendate 7 licențe și 15 licențe retrase. 

 

4.2. Protecția victimelor şi a martorilor în procesul penal  

În perioada anului 2018, tuturor victimelor TFU identificate li s-a acordat asistență 

informațională referitor la drepturile lor procesual-penale. 

Pe parcursul anului 2018, în vederea excluderii revictimizării victimelor TFU și traficului 

de copii, în baza demersurilor înaintate de către procurori au fost audiate în condiții speciale 

29 victime, dintre acestea – 8 victime au fost audiate în condițiile art.109 alin. (3) din Codul de 

procedură penală, 21 - au fost audiate de către judecătorul de instrucţie în spaţii special 



amenajate, dotate cu mijloace de înregistrare audio/video, prin intermediul unui intervievator, 

în temeiul art. 1101 din Codul de procedură penală. 

Concomitent, s-a constatat că în perioada raportată nu au fost adoptate ordonanțe de către 

procurori privind aplicarea măsurilor de protecție a victimei în vederea asigurării securităţii 

victimelor TFU a căror viaţă, integritate corporală, libertate ori proprietate au fost puse în 

pericol, deoarece nu au fost identificate cazuri de amenințare a acestora ca urmare a faptului că 

deţin date pe care au acceptat să le furnizeze organelor judiciare şi care constituie probe 

concludente cu privire la săvârșirea infracțiunii de TFU. 

 Ca măsură specială de asistență, în acord cu legislația națională și internațională în materie, 

este implementată asigurarea informării victimei, dar și a potențialelor victime cu privire la 

drepturile lor în asemenea situații. Au fost atenționați procurorii asupra asigurării explicării 

dreptului victimelor de a beneficia de dreptul la protecție (art.58 alin.(5) din Codul de procedură 

penală).  

În perioada de raport, 41 victime ale TFU au fost referite către instituțiile cu atribuţii de 

acordare a asistenței sociale și juridice. 

De asemenea, pe pagina web oficială a Procuraturii a fost reactualizată informația privind 

drepturile victimelor traficului de persoane 

http://www.procuratura.md/file/spot%20drepturi%20victime.pdf.  

 În afară de aceasta, a fost sporită reacția organelor de drept la toate cazurile de declarare de 

către victimele/martorii TFU a cazurilor de intimidare în scop de schimbare a declarațiilor.  

 În acest sens, în perioada de raport a fost pornită urmărirea penală în 7 cazuri în baza art.314 

din Codul penal - „determinarea la depunerea de declarații mincinoase” (privind cazurile de 

trafic de ființe umane și trafic de copii). 

 Ca rezultat al explicării victimelor TFU a drepturilor procedurale, acestea au înaintat  

acţiuni civile în valoare de 3,2 mil. lei. 

 

V.   PARTENERIAT  

Dezvoltarea  parteneriatului național şi fortificarea interacţiunii între diferite instituţii 

cu atribuţii în domeniul prevenirii, combaterii TFU și parteneri de dezvoltare rămâne a fi o 

prioritate. În decursul anului 2018 partenerii de dezvoltare (Misiunea OSCE și OIM în Moldova, 

Ambasada SUA în Moldova CI “La Strada”, CNPAC, ICMPD, UNHCR) au continuat să acorde 

suportul în instruirea specialiștilor în domeniu, informarea publicului larg despre riscurile și 

consecințele TFU prin elaborarea și distribuirea materialelor informative și publicarea/editarea 

acestora.  

În vederea unei conlucrări eficiente în prevenirea și combaterea fenomenului de trafic 

cu scop de exploatare prin muncă, la data de 24 aprilie 2018 între Inspectoratul de Stat al Muncii 

și Biroul Migrației și Azil a fost încheiat un Acord de colaborare în care sunt stabilite obiectivele 

colaborării și a acțiunilor comune. 

Referindu-ne la cooperare juridică internaţională, în perioada anului 2018, în cadrul 

dosarelor penale privind TFU și crime conexe acestora, conduse de procurorii din cadrul 

Biroului anti-trafic şi investigare a crimelor cibernetice al PCCOCS, a fost creată o echipă 

comună de investigații cu autoritățile competente din România, iar, la 29.11.2018, a avut loc 

şedinţa de lucru, în cadrul EUROJUST, la care s-a convenit crearea unei echipe comune de 

investigaţii și cu autorităţile competente ale Olandei. 

Pe parcursul anului 2018 de către Procuratura Generală au fost înaintate 26 cereri de 

comisii rogatorii pe cazurile de trafic de ființe umane, după cum urmează: Ungaria – 1, Italia 

http://www.procuratura.md/file/spot%20drepturi%20victime.pdf


- 1, România - 1, Ucraina - 2, Turcia - 3, Lituania - 1, Germania - 2, SUA-1, Polonia -1, Grecia 

- 1, Federaţia Rusă - 10, dintre care 9 au fost executate, iar 17 sunt în curs de executare. Pe 

cazurile de trafic de copii au fost înaintate 3 cereri de comisii rogatorii (Federația Rusă - 2, 

România - 1), dintre care una este executată, iar 2 - în așteptare. 

De asemenea, au fost recepționate 3 cereri de comisii rogatorii (câte una din Olanda, 

Ucraina, Franța) în legătură cu investigarea cauzelor de trafic de fiinţe umane. Totodată, în 

legătură cu investigarea cauzelor de trafic de copii nu au fost recepţionate careva cereri de 

comisii rogatorii. 

Au fost înaintate 13 demersuri de extrădare ale persoanelor învinuite de comiterea 

traficului de fiinţe umane (Italia - 1, Federaţia Rusă - 1, Turcia - 1, România - 1, Liban - 2, 

Armenia - 1, Ucraina - 1, Serbia - 1, Belarus - 1, Portugalia - 1, Republica Elenă - 2), dintre care 

2 persoane au fost extrădate, iar 11 sunt în proces de examinare. Totodată, au fost înaintate două 

demersuri de extrădare a persoanelor învinuite de comiterea traficului de copii (Republica Elenă 

- 1, Italia - 1), care sunt în proces de examinare. 

Nu au fost înregistrate careva demersuri de extrădare iniţiate de alte state în legătură cu 

investigarea cauzelor de trafic de fiinţe umane şi trafic de copii. 

Ministerul Justiției a înregistrat și executat o cerere de comisie rogatorie (obiectul fiind 

efectuarea acțiunilor procesuale în privința unui cetățean al Republicii Moldovei) parvenită de 

la Ministerul Justiției al Regatului Spaniei.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. CONCLUZII  

 

 Referitor la dinamica și tendințele TFU, în perioada anului 2018, la nivel național au fost 

identificate 305 victime al traficului de ființe umane (adulte) (201 victime identificate în 2017) 

și 60 victime ale traficului de copii (48 victime identificate în 2017). Comparativ cu anul 2017, 

se atestă o creștere a numărului de victime adulte identificate cu 35 % și a numărului victimelor 

copii cu 20 %, fapt determinat de mobilizarea efortului depus de autoritățile naționale în procesul 

de prevenire și identificare a victimelor fenomenului, consolidarea capacităților specialiștilor în 

domeniu, sporirea calității investigațiilor și acțiunilor procesuale; 

 



 Din numărul total de 365 de victime ale traficului, au fost asistate 79 victime, dintre care  60 adulţi 

şi  19 minori, ceea ce reprezintă circa 22 % din totalul victimelor. Principala cauză a numărului 

redus de victime asistate constă în lipsa interesului din partea victimelor sau chiar refuzul acestora 

de a primi asistența necesară, luînd în considerare și dimensiunea de gen, bărbații reprezintând 55 

% din numărul total al victimelor identificate; 
 

  În ceea ce privește traficul extern, în perioada de raport, fenomenul TFU a suferit unele modificări 

rezumate la apariţia unor destinaţii noi, precum Slovacia, Spania, Irlanda, Portugalia şi dispariţia 

altora. Astfel, nu se mai regăsesc astfel de destinaţii ca Elveția și Marea Britanie; 

 

 Principala formă de exploatare a victimelor adulte este exploatare în scop de muncă (78,7% din 

total victimele identificate în 2018), dintre care: 80,4% - bărbați, 19,6% - femei. Exploatarea 

victimelor adulte în scop sexual înregistrează o scădere cu 10% comparativ cu anul precedent La 

minori principala formă de exploatare este cea în scop sexual (68,3% din numărul total de victime 

identificate în 2018), dintre care: 92,7% - fete, 7,3% - băieți. Exploatarea în scop de muncă a 

copiilor, de asemenea, a înregistrat o creștere cu 29,4% față de anul precedent, fiind identificați: 

58,8% - fete, 41,2% - băieți; 

 

 Analizând activitatea de depistare a infracțiunilor ce se referă la fenomenul TFU pentru perioada 

anului 2018, se atestă o creștere cu cca 20% a cazurilor de TFU (art.165 din Codul penal) 

identificate în perioada de raport față de perioada analogică a anului 2017 și o descreștere cu cca 

31% a cazurilor de trafic de copii (art. 206 Cod penal) fapt determinat de mobilizarea efortului 

depus de autoritățile naționale, de sporirea calității investigațiilor și acțiunilor procesuale. În 

perioada de raport, au fost terminate cu rechizitoriu şi expediate în instanțele de judecată pentru 

examinare în fond 83 cauze penale (un număr similar anului precedent - 85); 

 

 Pe parcursul anului 2018 au fost operate modificări majore ale cadrului normativ pe toate 

dimensiunile de luptă cu fenomenul începând cu prevenirea, protecția și asistență victimelor, 

precum și pedepsirea infractorilor, și anume:  

 

 Aprobarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane 

pentru anii 2018-2023, HG nr.461/2018 

 Modificarea Codului penal, art.165 ”Traficul de ființe umane” și art.206 ”Traficul de 

copii”  

 Modificarea Legii nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe 

umane  

 Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 948/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind 

procedura  de repatriere a copiilor şi adulţilor – victime ale traficului de fiinţe umane, a 

persoanelor aflate în situație de dificultate, precum şi a copiilor neînsoţiţi 

 Amendamente la Legea nr.273/1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de 

paşapoarte 

 Legea nr.100/2001 privind actele de stare civilă; 

 Legea cetățeniei Republicii Moldova 1024/2000; 

 Aprobarea Regulamentului cu privire la procedura dobîndirii și pierderii cetățeniei 

Republicii Moldova, Hotărîrea Guvernului nr.1144/2018; 

 Legea nr.105/2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de 

șomaj  



  Semnarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 862/2018  pentru inițierea 

negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova și Ucraina în 

domeniul protecției și repatrierii persoanelor care au suferit de pe urma traficului de ființe 

umane (adulți și copii), copiilor neînsoțiți și persoanelor aflate în situație de dificultate. 

 

 În perioada relativ scurtă de implementare a Strategiei și Planului de acțiuni (aproximativ 6 luni), 

majoritatea acțiunilor în vederea atingerii obiectivelor generale sunt în curs de realizare. Cu toate 

acestea pot fi menționate progrese în realizarea obiectivelor Strategiei nr. 1, 2, 5, 7, 8, 10, 14. 

Indicatorii de rezultat ai obiectivelor specificate au fost atinși integral pentru anul 2018, ceea ce 

indică faptul că coordonarea activităților de prevenire combatere a fenomenului, consolidarea 

cadrului legal și instituțional, creșterea gradului de informare și sensibilizare, consolidarea 

capacităților specialiștilor în domeniu sunt asigurate în mod continuu și eficient; 

 

 În vederea informării publicului larg au fost realizate un șir de activități de sensibilizare, prin 

intermediul cărora au fost informate peste 153 mii persoane. Dezvoltarea capacităților 

profesionale ale specialiștilor este o componentă esențială a asigurării implementării eficiente a 

politicii în domeniu. Instruirile la nivel național și internațional desfășurate privind aplicarea 

cadrului legal şi investigarea cazurilor de TFU, urmărirea penală şi judecarea cauzelor, precum 

și asistența și protecția victimelor au contribuit la fortificarea capacităților specialiștilor în 

domeniu, dar acest proces de consolidare a abilităților și cunoștințelor urmează a fi asigurat într-

un ritm continuu și adaptat la noile tendințe și forme atât la nivel de țară, cât și în context regional; 

 

 Se constată o creștere continuă a numărului contractelor individuale de muncă înregistrate, ceea 

ce denotă o tendință pozitivă privind angajarea peste hotare în condiții legale; 
 

 Din numărul total de 79 victime asistate în Centrele de asistență și protecție, 100% au beneficiat 

de asistență socială, 25% au beneficiat de asistență juridică, iar 43% au beneficiat de asistență 

medicală; 
 

 Ca rezultat al explicării victimelor TFU a drepturilor procedurale, acestea au înaintat  acţiuni 

civile în valoare de 3 217 469,37 lei; 
 

 Referitor la cooperare juridică internaţională, a fost creată o echipă comună de investigații cu 

autoritățile competente din România în cadrul dosarelor penale privind TFU și crime conexe 

acestora, conduse de procurorii din cadrul Biroului anti-trafic şi investigare a crimelor 

cibernetice al PCCOCS, precum și s-a convenit crearea unei echipe comune de investigaţii și cu 

autorităţile competente ale Olandei. 

 

 

 

RECOMANDĂRI PENTRU AUTORITĂȚILE PUBLICE CENTRALE 

 

 Desfășurarea instruirilor pentru organele de drept, a judecătorilor și a procurorilor 

cu privire la abordarea axată pe victimă a investigațiilor și urmăririlor penale;  

 Desfășurarea instruirilor pentru reprezentanții organelor de drept și procurorilor pe 

segmentul efectuării investigațiilor financiare, pentru sechestrarea și confiscarea 



veniturilor obținute pe cale infracțională în vederea asigurării recuperării 

prejudiciului cauzat în urma infracțiunii dar și pentru confiscarea specială; 

 Consolidarea capacităților specialiștilor din cadrul Comisiilor teritoriale pentru 

combaterea TFU și implicarea activă a acestora în campaniile de informare la nivel 

național; 

 Continuarea activităților de consolidare a protecției victimelor și martorilor în cursul 

procedurilor judiciare, inclusiv sancționarea pentru manipularea și intimidarea 

martorilor; 

 Consolidarea capacităților și informarea sectorului privat despre necesitatea 

respectării procedurii legale de angajare și evitarea situațiilor de exploatare prin 

muncă cu scop de prevenire a TFU (sectoarele sensibile – transporturi, construcții, 

agricultură); 

 Continuarea menținerii Liniilor fierbinți și distribuirii informațiilor despre 

funcționarea acestora publicului larg; 

 Depunerea, în continuare, a eforturilor în dezvoltarea serviciilor sociale pentru 

victimele TFU în Republica Moldova, în special a victimelor bărbați prin instituirea 

unor servicii specializate pentru acestea, precum și elaborarea și ajustarea cadrului de 

reglementare corespunzător; 

 Crearea unor servicii de reintegrare pe termen lung pentru victimele TFU, prin 

intermediul instruirii profesionale, accesul la subvenții nerambursabile și asistență 

socială. 

 

 

 


